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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-17  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Oscar Råsberg, Vetlanda BK 
 
I U 19-match mellan Villa/Lidköping BK– Vetlanda BK 2023-02-14 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Vetlandas målvakt kastar ut bollen på sin höger kant till spelare nr 59 Oscar Råsberg 
efter några sekunder är han ikappåkt av Villa/Lidköpings nr 30 någon meter innanför 
sargen. Det blir en kamp där i 10-15 meter det sägs nåt ifrån bägge spelarna till 
varandra men AD1 som åker bredvid situationen uppfattar aldrig vad, så efter ca 15 
meters kamp är nr 59 klubba uppe i luften och träffar nr 30 mitt i magen.  
 
AD höjer armen och blåser av spelet med en gång då vi har en liggande spelare. Nr 
59 åker till utvisningsbåset med en gång efter att han har varit framme hos nr 30 och 
kollat om allt var ok.  
 
Vi tar ett domarråd i ca 60 sekunder AD Max (Roswall) säger redan då att det där är 
RÖTT Vi går igenom hela situationen snabbt igen innan jag HD i samråd med AD1 
tar fram det röda. Spelare nr 59 lämnar med en gång utan klagomål/protester utan 
säger bara att det inte var meningen.  
 
Matchen fortsätter därefter som en match skall göra när 19-åringar spelar med 
mycket adrenalin, vilja och vinnarskallar. Det var egentligen så hela matchen var 
men jag som HD tycker att det var en nivå som passade.  
 
Sen står det i elitrapport våldsamt slag på Skridsko (Grovt matchstraff) för att dom 
inte kunde lägga in våldsamt slag. 
 
Yttrande från Oscar Råsberg: 
Villa-spelaren krokar och drar sin klubba i maghöjd i kamp om bollen. Jag försöker 
dra mig loss med en snurr rörelse då min klubba i motsatt hand träffar honom på 
gördelbyxorna.  
 
Klubban träffar med bredsidan. Jag har inget uppsåt med det inträffade. Jag ser att 
spelaren har ont och åker givetvis dit för att se hur det var med honom. Villa-spelaren 
uttrycker sig ha ont i axeln samtidigt som domaren bedömer slag på skridskon. 
Domaren ger mig rött kort och jag åker av banan utan att protestera.  
 
Villa-spelaren kan fortsätta att spela direkt efter situationen.  
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Matcherna mellan Villa och VBK är alltid med mycket intensitet och kamp men aldrig 
med några fula tilltag från något av lagen och jag tycker det inträffade är mycket 
tråkigt. 
 
DN:s beslut nummer 22087:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Råsbergs 
slag var av den mildare typen och kan mycket väl vara följden av fasthållningen i 
momentet innan. Regelverket anger dock att varje spelare har ansvar för sin klubba 
och oavsett slaget träffar magen (som HD anger) eller på benskydden (som Råsberg 
anger) handlar incidenten om ett slag med klubban. 
 
Domarteamet har under match bedömt det som ”Brutalt spel”, grov utvisning. Av 
Spelregler för bandy regel 17.1 framgår att domarens beslut ”är slutgiltiga”. I TB kap 
7 §1.1 anges samtidigt att ”en spelare som fått grovt matchstraff i tävlingsmatch ska 
stå över nästföljande tävlingsmatch.”  
 
Detta innebär för DN att, oaktat om slaget var följden av fasthållningen eller en 
medveten handling, är kortast möjliga avstängningstid 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Oscar 
Råsberg 1 match, 23-02-18 Vetlanda BK – IFK Rättvik. 
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er. 
 
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där 
spelaren erhöll sin avstängning. Detta innebär bland annat att spelaren inte får 
befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera 
eller ha kontakt med sitt lag. (TB kap 7 §1.1) 
 
Överklagan 
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 
med klagoskrift till Riksidrottsnämnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson, Kajsa 
Holm-Asplund och Bo Nilsson.  
 
Anders Jakobsson och Bo Nilsson har anmält avvikande mening. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
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Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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